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Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 28   Dnr 2022/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Val av justerare

Berit Olsson (S) utses justera dagens protokoll.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 29   Dnr 2022/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Fastställande av nämndens ärendelista

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Godkänna upprättad ärendelista.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 30   Dnr 2022/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Verksamhetsinformation till nämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden tar idag del av följande information från verksamheten:

- Planerare för Hälsa, vård och omsorg Caroline Larsson samt enhetschef Filip 
Andersson informerar om arbetet med Lifecare planering. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 31   Dnr 2022/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Aktuell information till nämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden tar del av följande information:
Socialchefens information
- Flyktingmottagningen från Ukraina, informerar även om att kommunens 

ansvar börjar först när man är registrerad hos Migrationsverket.           
Integrationskoordinator är rekryterad.  

- Förbereder verksamheterna på kris i form av exempelvis cyberattacker 
och hur krisledningsgruppen arbetar för att kunna fortsatt bedriva 
verksamheten även utan uppkoppling. Har en fullgod krishanteringsplan 
på plats. 

- Ystad lasarett stänger sin medicinavdelning. Trycker på att det fortsatt 
är samma regelverk som gäller men att man samtidigt räknar med ett 
ökat tryck i verksamheterna.  

- LSS verksamheten närmar sig en lösning för sommarvikarier, men inom 
hälsa, vård och omsorg är det mer bekymmersamt där man fortfarande 
arbetar för att få full täckning under semesterperioderna.   

Covid-enkät inom hälsa vård och omsorg
- Hälsa, vård och omsorgschef informerar hur enkäten arbetats fram, vilka 

slutsatser som dras och hur arbetet fortsätter. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 34   Dnr 2021/150

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Lex Sarah Lillevång - SEKRETESSÄRENDE

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen beslutade den 3 december 2021 att göra anmälan av ett allvarligt 
missförhållande på Lillevång till Inspektionen för vård och omsorg. 
Missförhållandet inträffade den 10 november 2021. 

Inspektionen för vård och omsorg begärde den 17 januari 2022 komplettering till gjord 
utredning vilken besvarades av socialförvaltningen den 2 februari 2022. 

Inspektionen för vård och omsorg beslutade den 21 februari 2022 att avsluta ärendet och 
inte vidta några ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Lex Sarah Lillevång
Beslut från IVO 2022-02-21
Svar på begäran 2022-02-02
Begäran om komplettering 2022-01-17
Lex Sarah anmälan till IVO 2021-12-03

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg läggs till handlingarna. 

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 35   Dnr 2022/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas:

1. Individ- och familjeutskottet, 2022-03-14, §§ 20–30
2. Individ- och familjeomsorgen, beslut med stöd av SoL, LVU, LVM, FB mm, 

februari 2022;
3. Handläggarenheten social omsorg, beslut med stöd av SoL och LSS, februari 2022;
4. Handläggarenheten social omsorg, avgiftsbeslut, februari 2022;
5. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, beslut om bostadsanpassningsbidrag, februari 

2022.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 36   Dnr 2022/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Ekonomisk uppföljning 2022

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut den 27 januari 2022 om tidplan för uppföljning av ekonomi 
där man även beslutade att vid större avvikelser ska nämnden informeras omgående. 

Den ekonomiska uppföljningen avseende socialnämndens verksamhetsområde till och med 
februari 2022 redovisas genom en bifogad rapport

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – ekonomisk uppföljning februari 2022
Budgetuppföljning till nämnden februari 2022

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Att ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde för februari 
månad 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 37   Dnr 2021/147

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Justering av beslutad internbudget 2022

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut den 16 december 2021 om Internbudget 2022. 

Individ- och familjeomsorgen har stora utmaningar när det gäller bemanning. På grund av 
ett antal längre sjukskrivningar behöver man utöka verksamheten för att klara hålla samma 
nivå av kvalité. Den ekonomiska uppföljningen per februari månad visar att antal ärende 
inom personlig assistans har minskat därtill färre antal placeringar inom SoL vilket medför 
ett utrymme om cirka 1,3 miljoner. Förvaltningen föreslår att dessa medel omfördelas till 
individ- och familjeomsorgen för att tillgodose bemanningsbehovet.

Justering av obetydlig karaktär har gjorts och beslutats av socialchef enligt delegation. 
Verksamheten köp av internatplats samt bemanningsenheten har tidigare tillhört 
avdelningen för Hälsa, vård och omsorg. Dessa är nu flyttade till avdelning för LSS och 
socialpsykiatrin respektive avdelningen för ekonomi, IT, stöd och utveckling. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Justering av beslutad Internbudget 2022

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Justera internbudget 2022 genom att 1,3 miljoner överflyttas från avdelningen för 
LSS och socialpsykiatrin till avdelningen för individ- och familjeomsorgen.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 38   Dnr 2021/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Justering av beslutad investeringsbudget 2022

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut den 16 december 2021 om investeringsbudget i samband 
med Internbudget 2022.

Nämnderna har efter att fullmäktige fastställt investeringsbudgeten rätt att genom 
omprioritering göra följande ändringar avseende investeringsprojekt för budgetåret;
- öka budgeten för ett redan godkänt projekt för budgetåret med högst 10 % av projektets 
budgetbelopp för året. Ökningen får dock inte överstiga 2,5 mnkr för 
samhällsplaneringsnämnden och 1 mnkr för övriga nämnder.
- tillföra nya investeringsprojekt, det vill säga projekt som inte ingår bland de tidigare 
godkända för budgetåret, till ett belopp av totalt högst 10 % av den totala 
investeringsramen för budgetåret. Ökningen får dock inte överstiga 2,5 mnkr för 
samhällsplaneringsnämnden och 1 mnkr för övriga nämnder.

Den ekonomiska uppföljningen per februari månad visar att behovet av inköp av 
inventarier under året kommer att öka och behovet av investeringar inom trygghetslarm 
minskar. Behovet av en högre investeringsbudget för inventarier beror på flytten från 
lokalerna på Stenbocksgatan till lokalerna på sjukhuset där dessa lokaler kommer behöva 
utrustas med diverse inventarier för att skapa en bra arbetsmiljö. Förvaltningen uppskattar 
att det är en ökad kostnad om cirka 1 miljon. Förvaltningen ser samtidigt ett minskat behov 
för investering av trygghetslarm då det finns statsbidrag under året som möjliggör detta. 
Därmed föreslår förvaltningen att 1 miljon omfördelas från trygghetslarm till nytt projekt 
för inventarier IFO.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Justering av beslutad investeringsbudget 2022

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Justera investeringsbudgeten 2022 genom att 1 miljon överflyttas från 
investeringsprojekt Trygghetslarm till nytt projekt Inventarier IFO.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 39   Dnr 2021/123

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Återrapportering avvikelser samt synpunkter och klagomål 2021 
avseende bemötande

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2022-01-27, § 12, att en uppföljning av avvikelser samt 
synpunkter och klagomål för 2021 avseende bemötande skulle återrapporteras på 
socialnämndens sammanträde den 24 mars. 

Under 2021 har det totalt redovisats 48 synpunkter och klagomål och 49 annan 
avvikelse/lex Sarah. Av dessa 97 avser 18 stycken bemötande varav 17 har inkommit som 
synpunkt eller klagomål och 1 är redovisad som annan avvikelse. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – sammanställning av avvikelser, synpunkter och klagomål avseende 
bemötande 2021
Sammanställning avvikelser, synpunkter och klagomål 2021

Yrkanden

Jan Vokoun (S) tilläggsyrkar att:

Avvikelser samt synpunkter och klagomål av denna art under 2022 bereds inom presidiet. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens beslutsförslag mot framlagt 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med tilläggsyrkandet. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Lägga redovisad sammanställning till handlingarna. 
Avvikelser samt synpunkter och klagomål av denna art bereds under 2022 i 
socialnämndens presidium. 

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 40   Dnr 2022/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Service- och omvårdnadsinsatser inom hälsa, vård och omsorg

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2020-12-17, § 175, gällande internbudget och nämndplan för 2021. 
Socialnämnden beslutade där om nämndmålet att personal inom hälsa, vård och omsorg ska 
arbeta i olika team med serviceinsatser respektive omvårdnadsinsatser med indikatorn att team 
med inriktning på serviceinsatser respektive omvårdnadsinsatser ska skapas och att detta 
stärker professionerna vårdbiträde och undersköterska. Eftersom 2021 har präglats av 
pandemin har inte detta arbete påbörjats under 2021. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – service- och omvårdnadsinsatser inom hälsa, vård och omsorg

Yrkanden

Berit Olsson (S) tilläggsyrkar att:

Detta startar som ett projekt och utvärderas. 

Ajournering

Ajournering begärs och verkställs 11.15-11.30

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens beslutsförslag mot framlagt 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med tilläggsyrkandet. 



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 40 forts   Dnr 2022/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta i team avseende service- och 
omvårdnadsinsatser enligt beslutad Plan för Hälsa, vård och omsorg. 
(KF 2021§52). 
Uppstart sker i projektform för att sedan utvärderas.  

_______

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef hälsa, vård och omsorg



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 41   Dnr 2022/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Diskussionsunderlag - Framtidens äldreomsorg

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen visar 
att andelen äldre successivt kommer att öka där en topp är att förvänta mellan åren 
2024–2028.
Detta kommer att ställa stora krav på äldreomsorgen och verksamheten behöver utreda hur 
man ska ta sig an denna utmaning för att Socialnämnden ska kunna besluta om en 
strategisk plan för att tillgodose det kommande behovet.
Utredningen bör innefatta följande område:

o Demografi 
o Inflyttning
o Nuvarande avtal Särskilt boende
o Framtidens demensboende - med den senaste tekniken och med anpassad 

inne- och utemiljö
o Ökat behov Särskilt boende 
o Nybyggnation Särskilt boende med den senaste tekniken
o Daglig verksamhet – tvätteri 
o Ökat behov av hemtjänst i ordinärt boende
o Kompetenser 
o Rekryteringsbehov
o Attraktiv arbetsgivare 
o Kostnad idag och imorgon
o Statligt bidrag för byggnation av Särskilt boende

Utredningen ska göras med utgångspunkt från Plan för Hälsa, vård och omsorg 
2021–2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Diskussionsunderlag Framtidens äldreomsorg



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 41 forts   Dnr 2022/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag för nämnden att be-
sluta om i samband med budgetarbetet 2023–2027.
Diskussionsunderlaget presenteras på nämnden i maj.

_______



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 42   Dnr 2022/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2022 - Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer

Ärendebeskrivning

Regeringen har beslutat om medel till att Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer. Syftet med bidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
genom att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten utifrån lokala behov så 
som förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor. Statsbidraget ansöktes och beviljades även 
under 2021 och hanterades av socialnämnden. 

Simrishamns kommun har tilldelats 12 882 677 kr för 2022. Då Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) bedömt att statsbidraget är av en generell karaktär så beslutar 
kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas. Medlen ska sedan i början av 2023 
återrapporteras till Socialstyrelsen. Socialförvaltningen föreslår att medlen fördelas enligt 
nedanstående förslag.

Förslaget är följande fördelning av statsbidraget inom socialförvaltningen hälsa, vård och 
omsorg:

- Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, 6 622 677 kr
- Arbete för personcentrerad vård och omsorg, 3 000 000 kr
- Utveckla arbete med välfärdsteknik, 1 000 000 kr
- Utveckla kvalité inom kost och måltid, 1 000 000 kr
- Kompentensutveckling, 1 200 000 kr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Förstärkning av statligt stöd till äldreomsorgen 2022
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 42 forts   Dnr 2022/53

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Godkänna förvaltningens förslag på fördelning av statsbidraget.

Föreslå kommunfullmäktige besluta
Att statsbidraget tillfaller socialnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige (beslutsförslag)



Socialnämnden Sammanträdesprotokoll  
2022-03-24  

§ 43   Dnr 2022/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

  
Meddelanden till nämnden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas som information:

- Arbetstidsförkortning nattarbete – Nattpersonal Ankaret Skillinge
- Uppföljning av resultatet av lärande och främjande tillsyn för ökad livskvalitet i 

familjehemsvården – Inspektionen för vård och omsorg
- Beslut KF 2022-02-28 – Stimulansbidrag till trygghetsbostäder
- Beslut KF 2022-02-28 – Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden – 

Hasse Bengtsson (S)

Beslutsunderlag

Meddelanden

SOCIALNÄMNDENS BESLUT

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

_______


